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Powinniśmy uświadomić 
sobie, że życie ludzi  
w dzisiejszych czasach 
odbiega bardzo od stylu 
życia, który obowiązywał 
w poprzednich epokach. 

Dawniej pokonywano wiele kilometrów pieszo lub konno, a wszystkie 
prace były wykonywane ręcznie. Dzisiaj mamy do dyspozycji 
ułatwiające nam życie nowoczesne technologie, które ograniczają do 
minimum ruch naszego ciała. Jednak jesteśmy w bardzo komfortowej 
sytuacji, ponieważ niezbędną do życia aktywność fizyczną możemy 
zamienić w pasję lub przyjemność. 
     Sport jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego życia 
człowieka. Ruch odgrywa ogromną rolę w umacnianiu kondycji 
psychicznej, kształtowaniu sprawności i wydolność oraz zapobieganiu 
wielu chorobom. 
     Moim zdaniem każdy człowiek powinien uprawiać sport. Wysiłek 
fizyczny to przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu. Po 
skończonej pracy umysłowej można zająć się pracą fizyczną. 
Większość czasu spędzona w obecności technologii sprawia, że warto 
od niej odpocząć, idąc z przyjaciółmi na basen lub grając w tenisa. 
     Przysłowie „sport to zdrowie, każdy ci to powie“ mówi, iż wysiłek 
fizyczny, niezależnie od wieku, poprawia kondycję naszego ciała m.in. 
wydolność organizmu, dotlenia tkanki, wzmacnia kości, zwiększa 
odporność. 
     Sport wychowuje oraz kształtuje w nas wytrwałość i pokorę. Gry 
zespołowe uczą nas zdrowego współzawodnictwa, tolerancji, a także 
kulturalnego  zachowania w przypadku przegranej. 



     Ćwiczenia poprawiają myślenie. Ruch na świeżym powietrzu 
dotlenia mózg, poprawia koncentrację, umożliwiając łatwiejsze i 
szybsze przyswajanie wiedzy. 
     Wszelka aktywność fizyczna ma duży wpływ na nasze 
samopoczucie i psychikę. Jest to też sposób na radzenie sobie ze 
stresem. 
     Sport nas uszlachetnia. Wygrana jest naszym osiągnięciem i nikt jej 
nam nie może odebrać. Powinniśmy potrafić sprawiedliwie oceniać 
swoje umiejętności. Za włożony wysiłek trzeba pozwolić sobie na 
pochwałę. 
     Sport jest nie tylko przyjemnością, ale także pomaga zorganizować 
sobie czas. Mogę tu posłużyć się moim własnym przykładem. Moją 
pasją jest balet. Uczęszczam na zajęcia trzy razy w tygodniu. Wiele 
czasu poświęcam na trening, dlatego aby sprostać obowiązkom 
szkolnym, muszę być systematyczna. 
     Sport to rodzaj aktywności zawodowej, jest źródłem utrzymania 
dla wielu osob prowadzących zajęcia, trenerów oraz sportowców 
zawodowych. 
     Myślę, że udało mi się udowodnić, iż aktywność fizyczna ma 
ogromne znaczenie w życiu każdego z nas. Podczas uprawiania sportu 
wzrasta nasza samoświadomość, wsłuchujemy się we własne ciało, 
jesteśmy świadomi naszych wad oraz ograniczeń i, co według mnie 
najważniejsze, zdajemy sobie sprawę z szerokich możliwości 
pokonywania własnych słabości. Bez względu na indywidualne 
predyspozycje warto uprawiać sport. Ćwiczmy i trenujmy więc dla 
utrzymania fizycznej i psychicznej równowagi naszego życia.  


